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Nilson James

ALTA FLORESTA

APAAF faz rifa p ara ajudar os animais de rua
neste período de p andemia

-------------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
-------------------------------------------

A  Associação Protetora

Amamos Animais de Alta Flo-
resta está realizando uma rifa em
prol a castração de gatos e cães
do município de Alta Floresta,
bem como para o tratamento dos
animais resgatados pela asso-

ciação. Confor-
me a APAAF,
nesse momento
tão complicado
de pandemia,
os animais pre-
cisam mais do
que nunca da
ajuda de toda a
população.

O valor da rifa
está saindo por
apenas R$10

cada número, sendo que a pes-
soa estará concorrendo a 03
super kits, um deles é um kit
pescaria com cadeira, caixa
térmica, som, chapéu e jogo
de tapetes. A APAAF é
engajada em ajudar os ani-
mais abandonados e mesmo
num momento tão difícil foi pos-
sível montar os 03 super kits
com produtos doados. "Sabe-
mos que a castração é o único

meio de evitar superpopulação
de cães e gatos e o alastra-
mento de epidemias; Por isso,
sua ajuda é indispensável. Lem-
brando que o sucesso desta
ação beneficiará os animais e
a sociedade".

Para participar desta ação
você pode entrar em contato
com um dos voluntários da
associação ou fazer o pedi-
do do seu número diretamen-
te na rifa online através do
site https://rifeme.com.br/ani-
mais/todos-pela-causa-ani-
mal/. O sorteio está previsto
para ser realizado no dia 22
de agosto pela Loteria Fede-
ral. Além disso você pode con-
tribuir com a associação do-
ando qualquer valor, basta de-
positar nas contas da APAAF:
Banco do Brasil, Agência
1177-0, c/c 51040-8; Sicred:
ag/ 0818, c/c 70533-7.

NOVA DATA: Organização decide manter edição
do Leilão Direito de Viver neste ano, mas de

forma virtual

A  equipe organizadora do

Leilão Direito de Viver em Alta
Floresta comunicou que reali-
zará a 17º edição do leilão nes-
te ano de forma virtual. No iní-
cio do ano, a Comitiva do Bem,
que promove o leilão no muni-
cípio, havia divulgado que a
edição deste ano seria realiza-
da no dia 26 de abril, mas no
mês de março a Comitiva emi-
tiu uma nota informando os co-
laboradores sobre a decisão
de adiar o evento devido à
pandemia.

Em entrevista para a repor-
tagem do Jornal O Diário, o

organizador Valmir Valverde
confirmou que o leilão será
mesmo realizado de forma
virtual e o evento está mar-
cado para acontecer no dia
28 de junho.  Conforme
Valmir, o leilão virtual será
transmitido pelo 'Agro Ca-
na l ' ,  em parcer ia  com
Ricardo Nicolau Leilões.

O Agro Canal é uma das
quatro emissoras de televi-
são por satélite no Brasil,
integrada ao Sistema Bra-
si leiro do Agronegócio e
tem sua programação volta-
da para o agronegócio, exi-
b indo le i lões  de gado,

implementos, entre outros
conteúdos.

Lembrando que neste ano,
devido ao per íodo de
pandemia, além de Alta Flo-
resta,  o  munic íp io  de
Paranaíta também decidiu
unir-se ao leilão. Na edição
do ano passado, o Leilão
'Direito de Viver' arrecadou
mais de R$1 MI para o Hos-
pital de Amor de Barretos.
Valmir ressaltou que as ex-
pectativas são grandes para
mais uma edição, ele disse
que continuará trabalhando
para que tudo saia como o
planejado. (B.F)
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Ontem, 21, o município de Alta Floresta foi sur-
preendido com uma informação a cerca da morte de
um detento da cadeia pública de Alta Floresta, trata-
se de Antônio Machado de Jesus, de 70 anos de ida-
de, que, pelas informações repassadas por autori-
dades sanitárias de Alta Floresta já tinha pré-dispo-
sição a doenças pulmonares, especialmente pneu-
monia.

Mas o que assustou ainda mais a cidade é que
este senhor, nos últimos dias, passou por internação
no Hospital Regional, justamente na "ala Covid" que
é composta por quatro leitos, equipados para casos
leves a moderados (médios). Nos primeiros testes,
durante a internação, não houve a confirmação da
doença, entretanto, após a morte, nova coleta de
material foi realizada e enviada para o Lacen MT
(Laboratório Central) que é a "última palavra" no que
diz respeito à Covid 19. Até que venha o resultado, a
morte de Antonio Machado de Jesus será tratada
como "suspeita de Covid 19".

No mesmo dia desta notícia preocupante, também
sobreveio a notícia de que mais duas pessoas tes-
taram positivo para Covid 19, os dois não fazem par-
te da família dos casos identificados na semana pas-
sada, porém tiveram contato com os infectados, o
que reforça a necessidade de ampliação do
autocuidado.

Entretanto, e sempre há um entretanto, um toda-
via, um no entanto, um porém, ontem uma informa-
ção chegou até o Comitê Municipal de Combate ao
Corona vírus, de que uma pessoa que na semana
passada foi orientado a permanecer em quarentena
por 14 dias, por ter tido contato direto com infectados
pela Covid, resolveu quebrar a quarentena e man-
dar as favas o distanciamento social. Técnicos da
Saúde mantiveram contato e tentaram "negociar" com
o furão, mas obtiveram a resposta de que ele iria
trabalhar porque tinha medo de ser demitido por
causa do não comparecimento ao trabalho. O pró-
prio secretário sugeriu que lhe fosse indicado o nome
da empresa e que ele (o secretário) iria pessoalmen-
te falar com o patrão, além de apresentar um atesta-
do médico mostrando a necessidade do
distanciamento social, mas o homem se negou a
prestar tal informação.

O único jeito encontrado pelo profissional de saú-
de foi acionar a polícia para que lavrasse um boletim
de ocorrência, pela pessoa, em tese, estar colocan-
do em risco a toda uma sociedade.

Tudo isso, aqui em Alta Floresta (uma morte sus-
peita, dois casos confirmados, um fujão sem noção...)
enquanto o Brasil atinge a triste marca de 20 mil
mortos (20 MIL MORTOS) pela Covid 19.

O Ministério de Saúde anunciou, na noite desta
quinta-feira, que o País teve 1.188 mortes nas últi-
mas 24 horas e bateu novo recorde negativo diário
na luta contra o novo coronavírus. O recorde antigo
foi registrado dois dias atrás, na terça-feira, quando
atingiu 1.179 óbitos. Com isso, o Brasil atinge agora
20.047 mortes desde o início da pandemia e ocupa
atualmente a sexta colocação no ranking mundial,
atrás de Estados Unidos (93.863), Reino Unido
(36.124), Itália (32.486), França (28.218) e Espanha
(27.940).

O recorde diário, infelizmente, também foi batido
ao registrar a marca de mais de 310 mil casos con-
firmados de coronavírus, sendo mais de 100 mil no-
vas infecções em apenas uma semana. Foram 18.508
novos casos nas últimas 24 horas, elevando o total
para 310.087.

No estado, até a tarde desta quinta-feira (21),
foram confirmados  1.187, sendo registrados 34 óbi-
tos. Dos 1.187 casos confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 626 estão em isolamento domiciliar e
428 estão recuperados. Há ainda 99 pacientes hos-
pitalizados, sendo 52 em Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e 71 em enfermaria.

Por Altair Nery

--------------------------------------------------------------
----
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
--------------------------------------------------------------
----

Morreu nesta quarta-feira, dia 21 de

maio, um reeducando da Cadeia Pública de
Alta Floresta com suspeita de ter contraído a
Covid-19 ( pelo novo coronavírus). O paciente
foi identificado como sendo Antônio Machado
de Jesus, de 70 anos de idade.

Para a reportagem do Jornal O Diário, o Se-
cretário de Saúde Marcelo Costa informou que
a coleta dos exames para a detecção da do-
ença foi realizada e aguarda-se o resultado do
exame.

"Colhemos o material como caso suspeito
porque ele ficou na ala Covid, como ele ficou
na ala Covid adotados o mesmo protocolo de
paciente confirmado, não foi autorizado veló-
rio", disse Marcelo, em entrevista para a re-
portagem do Jornal O Diário.

Com isso, o corpo saiu do Hospital direta-
mente para o cemitério, para o sepultamento.
"Vamos aguardar o resultado para saber se é
(covid-19) ou não", salientou Marcelo. A repor-
tagem tentou apurar maiores informações jun-
to a Cadeia Pública de Alta Floresta, mas até
o fechamento desta edição não tivemos ne-
nhum retorno.

Antônio Machado de Jesus era do grupo de
risco para Covid 19, além da idade avançada
ele tinha pré-disposição para doenças pulmo-
nares. Ele cumpria pena na cadeia pública de
Alta Floresta e poderia ser beneficiado com
eventual decisão que atendesse a pedido da
Defensoria Pública, que protocolou pedido no
corpo de uma ação  que em junho de 2019,
com fundamento na superpopulação carcerária
e impossibilidade física e humana de se man-
ter com dignidade tamanha população
prisional, interditou parcialmente a cadeia pú-
blica de Alta Floresta.

O pedido foi protocolado no dia 13 de maio,
pedindo a "interdição da Cadeia Pública de
Alta Floresta para entrada de novos presos",
além da realização de testes PCR, testes rá-
pidos e testes definitivos (swab) em todos os
agentes prisionais, em todos os reeducandos
da cela B, e nos presos pertencentes ao gru-
po de risco.

A ação pediu ainda que todos os
reeducandos do grupo de risco fossem colo-
cados em prisão domici l iar e com
monitoramento eletrônico.

Além de Antônio Machado de Jesus, que
morreu nesta quarta-feira (informação só foi
tornada pública um dia após) outros 14
reeducandos poderiam ser beneficiados por
eventual decisão judicial favorável ao pedido
da Defensoria Pública.

Detendo que ficou
internado com suspeita
de Covid-19, morre uma
semana após retornar à

cadeia
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Esgotados nossos recursos de localização e tendo
em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos a
Sr.ª Angelica Andrade Ferreira, portador do RG n° 268079-
98 SSP/MT, CPF 058.537.301-93, a comparecer em nos-
so escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as
faltas desde 06/04/2020, dentro do prazo de 24 Hrs a partir
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automati-
camente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482
da CLT.

Alta Floresta/MT, 06 de Maio de 2020
SALÃO EQUIPE CABELEIREIROS LTDA
CNPJ: 04.993.744/0001-05

ABANDONO DE EMPREGO

Congresso precisa aprovar acordo sobre Lei
Kandir , diz secretário

---------------------------------------
AGÊNCIA BRASIL
---------------------------------------

O acordo de reposição das

perdas da Lei Kandir entre a União e
os estados depende de votação do
Congresso, disse no início da noite
desta quarta-feira (20) o secretário
especial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues. Se-
gundo ele, a liberação dos repasses
depende da aprovação da proposta
de emenda à Constituição (PEC) do
pacto federativo, em tramitação no
Senado, ou de um projeto de lei com-
plementar.

Homologado na quarta-feira (20)
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o acordo da Lei Kandir deter-
mina que a União repasse aos esta-
dos entre R$ 58 bilhões e R$ 61,6
bilhões de 2020 a 2037. O repasse,
no entanto, será maior com a apro-
vação da PEC do pacto federativo.

De acordo com Rodrigues, a
reformulação do pacto federativo
permite que, nos três primeiros
anos, a União transfira aos estados
R$ 5,2 bilhões anuais. Sem a PEC,
os repasses nos três primeiros anos
cairão para R$ 4 bilhões.

Para os demais anos do acordo,
os repasses seguem iguais nos dois
cenários - PEC e lei complementar.
De 2023 a 2030, os estados rece-
berão R$ 4 bilhões por ano. A partir
daí, as transferências caem ano a
ano até serem zeradas em 2037.

Teto de gastos
Além dos repasses maiores, o

secretário especial de Fazenda
apontou uma vantagem da aprova-
ção da PEC do pacto federativo. As
transferências para os governos es-
taduais não estariam sujeitas ao teto
dos gastos. Com a aprovação da lei
complementar, explicou, os repas-
ses da Lei Kandir permaneceriam no
teto, porque esse tipo de gasto é
classificado como despesa primá-
ria.

Para bancar os repasses, o go-
verno federal pretende usar receitas
de royalties e de participações es-
peciais de petróleo e de outros mi-
nérios, disse Rodrigues. O secretá-
rio destacou que o acordo de 18 anos
ajudará a reduzir a insegurança jurí-
dica de um processo que durou pelo
menos 20 anos. "Estamos virando
a página e reduzindo a incerteza ju-
rídica", ressaltou o secretário.

Em relação ao pacote de ajuda
aos estados e aos municípios afeta-

dos pela pandemia de coronavírus,
que espera a sanção do presidente
Jair Bolsonaro, Rodrigues disse es-
perar que a homologação do acor-
do da Lei Kandir ajude a superar os
entraves nas negociações. No fim
da semana passada, o Ministério da
Economia recomendou o veto ao
reajuste para determinadas catego-
rias de servidores locais nos próxi-
mos 18 meses e à renegociação
de dívidas de governos locais com
organismos internacionais.

Na avaliação do secretário es-
pecial, os repasses da Lei Kandir
serão mais uma fonte de ajuda aos
estados, que tiveram a arrecada-
ção afetada pela pandemia de covid-
19. Em vigor desde 1996, a Lei
Kandir isenta de Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), tributo adminis-
trado pelos estados, de merca-
dorias primárias e
semielaboradas.

A União compensou as per-
das de receita por vários anos,
mas o valor era negociado com
os estados, o que levou diversos
governadores a recorrerem à
Justiça alegando que os repas-
ses eram bastante inferiores à
perda de arrecadação.

Suspeito se p assa por policial milit ar para se livrar de
abordagem, mas é detido por tráfico de influência

---------------------------------------
BRUNO FELIPE
Da Reportagem
---------------------------------------

Em rondas pelo bairro Jardim

Primavera, a Polícia Militar realizou
abordagem a um suspeito, em um
bar, juntamente com outros dois in-
divíduos, os quais foram liberados
após checagem de nada consta nos
sistemas integrados de segurança
pública do estado de mato grosso.

Porém, o suspeito além de en-
contrar-se em visível estado de
embriaguez alcoólica, agiu de for-
ma desrespeitosa com a guarnição
durante toda abordagem com res-
postas evasivas, bem como tenta-
va de persuadir os policiais alegan-
do estar fazendo curso da Policia
Militar. Foi verificado no sistema da
PM que o suspeito não possui CNH,

mesmo assim ele estava conduzin-
do uma motocicleta a qual foi retida,
pois no local não havia nenhuma
pessoa habilitada para retirar o re-
ferido veículo. O suspeito afirmava
que os policiais não tinham autono-
mia ou competência para levar o seu
veículo, pois para ele, essa era uma
atribuição da guarda municipal.

Já na Central de Operações, a
PM informou que o suspeito usava
do nome de um outro militar que a
princípio é superior hierárquico a
este graduado como meio de obter
para si vantagem, a pretexto de in-
fluir um funcionário público no exer-
cício da função. O suspeito foi deti-
do e passou por teste do bafômetro
o qual deu como resultado 1,13 mg/
l, sendo constatado a embriaguez
alcoólica. Diante dos fatos, o sus-
peito foi encaminhado, sem lesões
corporais e utilizado o uso de alge-
mas para contê-lo, até a Delegacia

de Polícia Judiciária Civil para as
providencias necessárias.

Motociclista realiza manobras
arriscadas em frente à viatura da
PM e é conduzido por direção pe-
rigosa

A equipe da Força Tática rea-
lizava patrulhamento pelo Bairro
Cidade Bela quando avistou o
suspeito, trafegando em uma
motocicleta yamaha/ybr em fren-
te a viatura e efetuando manobra
em uma roda só, oferecendo ris-
co de dano para si e terceiros que
ali trafegavam. Mediante fatos o
suspeito foi abordado, sendo
constatado que o mesmo não
possui sequer Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou permis-
são, o que gerou apreensão do
veículo, bem como condução do
suspeito à Delegacia de Polícia Ju-
diciária Civil para demais providên-
cias cabíveis.
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UFMT de Sinop inicia realização de testes do COVID-19, 15
municípios atendidos

--------------------------------------
ASSESSORIA
--------------------------------------

Iniciaram na quarta-feira

(20) os testes para covid-19
no laboratório de virologia Uni-
versidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), câmpus de
Sinop.

Estado é notificado pelo
Ministério Público a

adotar medidas
enérgicas p ara conter

desmat amento
-----------------------------------------------------------------------------
CLÊNIA GORETH
Assessoria
-----------------------------------------------------------------------------

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso notifi-

cou o governo do Estado para que adote as medidas ne-
cessárias para impedir que equipamentos utilizados para a
prática de desmatamento sejam reutilizados pelos infrato-
res. Recomenda, inclusive, a destruição desses equipamen-
tos quando a remoção se tornar inviável financeiramente e
fisicamente. Esta é a segunda manifestação institucional a
respeito do assunto em menos de 10 dias. O MPMT defen-
de o endurecimento das medidas de fiscalização para con-
ter o avanço do desmatamento criminoso no Estado.

Na notificação, encaminhada nesta quarta-feira (19) ao
governador do Estado, à Secretaria de Estado de Meio Am-
biente, ao Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental
e aos Bombeiros Militares, o Ministério Público sugere que
as fiscalizações em campo sejam intensificadas, com as
precauções sanitárias que o momento exige, de maneira
emergencial.

Os membros do Ministério Público reforçam ainda a ne-
cessidade de que todas as cópias dos Autos de Infração
sejam encaminhados à Delegacia de Polícia Ambiental
(Dema) para apuração obrigatória da atividade criminosa
que, em muitos casos, é realizada de maneira organizada.

De acordo com o Ministério Público Estadual, as conclu-
sões da análise dos dados disponibilizados na plataforma
Terrabrasilis com a identificação e quantificação de
desmatamentos em Mato Grosso são alarmantes. No perí-
odo compreendido entre  01/08/2019 a 31/04/2020, o Esta-
do desmatou com solo exposto, de acordo com o sistema
DETER, área de1.275,23 km². No mesmo período do ano
anterior (agosto de 2018 a abril de 2019) foram
contabilizados 665,08 km².

Segundo o MPMT, caso não haja a adoção de medidas
enérgicas e o aumento no desmatamento ilegal não regrida,
mantendo o mesmo ritmo em 91% de incremento, o Esta-
do de Mato Grosso correrá o risco de desmatar mais 1.472
km² nos próximos meses, podendo chegar a mais de 2.700
km² .

Assinaram a notificação, o procurador-geral de Justiça,
José Antônio Borges Pereira, o procurador de Justiça titular
da Procuradoria Especializada de Defesa Ambiental e Or-
dem Urbanística, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, e os pro-
motores de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano  e Maria
Fernanda Correa da Costa. Os dois últimos são, respecti-
vamente, coordenadores do Centro de Apoio Técnico à Exe-
cução Ambiental e  do Centro de Apoio do Meio Ambiente
Natural.

A previsão é que sejam
analisadas 20 amostras por
dia, atendendo a 15 municípi-
os da região. Este é o único
laboratório da cidade habilita-
do para realizar o teste
molecular.

Todos os testes realizados
na UFMT serão enviados dire-
tamente pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde, ou seja, não

haverá coleta de amostras na
Instituição.

De acordo com o professor
Guilherme Emerick, Diretor do
Instituto de Ciências da Saú-
de (ICS), a iniciativa permite
um melhor dimensionamento
da pandemia na região, forne-
cendo para as autoridades lo-
cais o embasamento científi-
co necessário para a tomada

de decisões.
Os profissionais que reali-

zarão os testes são docentes
e técnicos-administrativos do
Instituto de Ciências da Saú-
de (ICS) e médicos veterinári-
os do Programa de Residên-
cia Uniprofissional em Medici-
na Veterinária. O laboratório
utiliza equipamentos próprios
e também equipamentos no-

vos e insumos adquiridos com
a parceria da Sinop Energia e
do Rotary Club de Sinop.

Os municípios atendidos
são: Sinop, Cláudia, Feliz Na-
tal, Ipiranga do Norte,
Itanhangá, Lucas do Rio Ver-
de, Nova Mutum, Nova Ubiratã,
Santa Carmem, Santa Rita do
Trivelato, Sorriso, Tapurah,
União do Sul, Vera e Itaúba.
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SEX - Sextou e tudo indica que hoje os humilhados serão
exaltados! Pois é, meus consagrados! O céu anuncia uma
ótima fase para você ganhar dinheiro e o recado mais claro
vem da Lua, que hoje começa a dar um rolê em sua Casa da
Fortuna e ingressa na fase Nova. Toda amorzinho com vá-
rios astros, ela vai acentuar a sua habilidade para negociar
e lidar com os interesses materiais.

SEX – Hoje a Lua é sua parceira e traz boas surpre-
sas para você! Além de ingressar em Gêmeos, sig-
no que é seu irmão astral, ela vai somar forças com
o Sol no mesmo setor e mudará para a fase Nova no
período da tarde, ampliando seus horizontes e in-
centivando seu aperfeiçoamento, principalmente nos
aspectos pessoal, espiritual e cultural. Fada sen-
sata que fala, né?

SEX – Sextou com ótimas vibrações das estrelas e
grandes promessas para o seu signo. Hoje a Lua está
toda faceira dando um rolê em sua Casa 7, se aproxima
do Sol e ingressa na fase Nova, trazendo muitos estí-
mulos para sua vida e suas relações, seja no lado
pessoal ou profissional. A união faz a força e você terá
provas disso se decidir somar energias com os cole-
gas para conquistar um objetivo em comum.

SEX – A Lua começa a dar um rolê em sua 6ª Casa,
soma energias com o Sol e também ingressa na fase
Nova, enviando muitos estímulos para você se cui-
dar e preservar seu bem-estar. Aproveite o momento
para investir em hábitos saudáveis, principalmente
na alimentação. Apesar de ser sexta-feira, é melhor
subst i tuir  os lancho e os bons dr inks por uma
saladinha e muita água!

SEX - Sextou, meus consagrados! E se depender
de sorte, criatividade e entusiasmo, você está com
tudo e nada vai atrapalhar o seu sucesso hoje. A
Lua está dando um rolê em sua Casa 5 na parte da
manhã, soma forças com o Sol no setor mais posi-
tivo do seu Horóscopo e vai abrir os seus cami-
nhos. No trabalho, é o momento de tirar proveito
dos seus talentos.

SEX – Hoje os astros estão num fervo só no céu e a boa notícia
é que eles vão conspirar a seu favor, a começar pela Lua que
ingressa hoje em sua Casa 3 e na fase Nova, estimulando o
seu poder de comunicação e sua versatilidade. Você saberá
direitinho o que dizer para defender suas ideias e convencer
as pessoas. Estimule o diálogo, opine mais no trabalho e explo-
re a sua boa lábia para se destacar profissionalmente.

SEX - É mudança que você quer, @? Então toma! Prepare-
se para um dia de transformações: o recado chega da
Lua, que hoje migra para sua Casa 8, fecha na parceria
com o Sol e ingressa na fase Nova no período da tarde.
Mudanças tendem a ocorrer e você tem mais é que en-
xergar as novidades com otimismo e coragem, sem re-
ceio dos obstáculos que por ventura surgirem. Alguns
desafios?

SEX - Câncer, o céu hoje está positivo pra todo mundo. Mas,
como diria sua mãe, você não é todo mundo! Alguns astros
vão infernizar o seu signo e convém ficar de antena ligada
para não cair em armadilhas e trapaças. A Lua engrossa o
time e reforça o alerta, já que ingressa em sua 12ª Casa, mas
ela faz bons aspectos no céu e também vai mudar para a
fase

SEX – Sextou e eu preciso dizer que você é privilegiado, sim!
As estrelas vão brilhar especialmente para você e a sorte vai
soprar em sua direção. A Lua ingressa em seu signo, soma
energias com o Sol e muda para a fase Nova, indicando
caminhos mais prósperos e iluminados. O momento é perfeito
sem defeitos para investir em seus talentos e explorar suas
qualidades geminianas para conseguir o que deseja.

SEX - O céu estimula as parcerias e você pode conseguir o
apoio de muita gente importante para os seus projetos. O
recado vem do Sol e de Saturno, que fecham na parceria e
formam aspecto exato e positivo, anunciando um bom mo-
mento para o seu signo somar forças com quem convive ou
trabalha. Alie-se a pessoas de confiança, especialmente as
mais responsáveis e experientes.

SEX – Os interesses domésticos ganham evidência e
os astros incentivam você a se voltar mais para seu
lar. A Lua começa a agir no setor familiar do seu Ho-
róscopo, dobra energias com o Sol e entra na fase
Nova, trazendo novidades para os assuntos do seu
ninho. Sua casa e seus parentes terão prioridade e é
um bom dia para dialogar, acertar algumas pendênci-
as e até tomar algumas decisões em conjunto.

SEX - A frase você que lute nunca fez tanto sentido
para você como hoje! Mas se depender do incentivo
dos astros, você vai lutar ainda mais pelos seus objeti-
vos e não economizará empenho para garantir o espa-
ço e reconhecimento que merece. Hoje a Lua migra
para o ponto mais alto do seu Horóscopo e ingressa na
fase Nova, dando o estímulo de que precisa.

---------------------------------------------------
EXTRA
---------------------------------------------------

O futebol brasileiro começou a

ensaiar uma retomada que, depen-
dendo da curva de casos de
coronavírus, poderia ocorrer no fim de
junho, disse nesta terça-feira à
Reuters o secretário-geral da Confe-
deração Brasileira de Futebol (CBF),
Walter Feldman.

Feldman destacou que o Campe-
onato Brasileiro pode ter todos os jo-
gos com portões fechados e ser con-
cluído apenas no começo do 2021.
Segundo ele, a volta da liga da Ale-
manha, no fim de semana, deu uma
esperança ao futebol mundial e mos-
trou uma perspectiva animadora.

"Parar foi necessário e voltar é
possível. Esse é o grande aprendiza-
do com o retorno do alemão... a Ale-
manha é uma ótima sinalização", dis-
se ele à Reuters.

O Campeonato Alemão foi o pri-
meiro das grandes ligas do mundo a
retomar suas atividades, mas com
uma série de protocolos e restrições,
como jogos com portões fechados,
medidas de distanciamento social e
testes de atletas e profissionais en-
volvidos.

O protocolo final de saúde da CBF,
que será recomendado aos clubes,
está em fase de conclusão, mas in-
cluirá, segundo Feldman, medidas
como testes permanentes para a
Covid-19, distanciamento social, me-
didas de higiene, transporte em veí-
culos particulares dos atletas e jogos
com portões fechados.

"Podemos ter sim só jogos com
portões fechados... em países a epi-
demia vai e volta, tem novas ondas.

RETORNO - Futebol brasileiro pode
volt ar no fim de junho

RESUMO DAS
NOVELAS

Dom Pedro implora que
Domitila não vá embora. Fran-
cisco avisa a Thomas que seu
plano deu certo. Pedro dá
uma casa para Domiti la.
Leopoldina e José Bonifácio
jogam bilhar. Domitila se frus-
tra ao acordar e não encon-
trar Dom Pedro. Jacira não
gosta dos conselhos que re-
cebe de Ferdinando. Joaquim
questiona Germana sobre Ja-
cinto. Wolfgang se preocupa
com a permanência dos es-
cravos fugitivos em sua casa.
Piatã se irrita com a cobrança
que Ubirajara lhe faz por cau-
sa de Jacira. Liu conta para
Anna que viu Joaquim a ob-
servando. Thomas pede que
Domitila continue sendo sua
aliada. Diara termina seu arti-
go. Jacira tenta se desculpar
com Piatã. José Bonifácio dá
um presente para
Leopoldina. Dom Pedro se
encontra com Domiti la.
Thomas exige que Anna fale
de seus sentimentos por ele.

Novo Mundo (18h)

Fina Estampa (21h)

Totalmente Demais (19h)

Fabinho apaga a imagem
do v ídeo  em que
Cassandra  aparece
dopando Jonatas, sem que
Leila veja. Stelinha, mãe de
Arthur, chega para ajudar o
filho a transformar Eliza em
uma mulher  requintada.
Débora conta a Jonatas
que Cassandra foi a res-
ponsável por seu estado
na festa. Jonatas tenta con-
tar para Eliza o que aconte-
ceu, mas Stelinha não dei-
xa o rapaz se aproximar da
modelo.

Guaracy se irr i ta com
Griselda. Vanessa ouve a
conversa de Renê ao telefo-
ne e avisa a Tereza Cristina
que seu marido está se en-
contrando com Griselda.
Amália flagra Íris e Alice sa-
írem da mansão com as sa-
colas cheias. Renê confes-
sa a Griselda que está can-
sado de seu casamento
com Tereza Cristina. Teodora
vê Pereirinha beijando Tere-
za Cristina. Guaracy e
Esther se aproximam. Renê
descobre que Tereza
Cristina não dormiu em
casa.

Aglomerações mesmo só com va-
cina e controle absoluto", afirmou
Feldman.

O Campeonato Brasileiro de-
veria ter começado este mês não
fosse a pandemia. Agora, a pers-
pectiva é que o futebol nacional
seja retomado entre o fim de ju-
nho e o início de julho. "Maio é o

período mais dramático da doença
e vamos ver as portas que vão se
abrir em junho... o aprofundamento
da crise, agora, significa que logo
em seguida deve vir o
abrandamento", disse.

Nesta terça-feira, dirigentes de
clubes de futebol, incluindo presiden-
tes de Flamengo e Vasco, se reuni-
ram em Brasília com o presidente
Jair Bolsonaro para conversar so-
bre a situação do futebol brasileiro.
Bolsonaro posou para fotos, uma
delas com a camisa do Flamengo.

O futebol brasileiro está parado
desde março, quando campeona-
tos locais e nacionais (como a Copa
do Brasil) foram interrompidos de-
vido às medidas de restrição
provocadas pela pandemia.

Grandes clubes do Brasil já inici-
aram atividades nos últimos dias,
depois de um período de treinos
remotos. "O ensaio da perspectiva
de treinamento é um ensaio para a
volta (do futebol)”, disse Feldman.

"Dependendo da curva da doen-
ça aqui no país... mais um mês ou
um mês e meio após o pico. Maio
abre portas, junho abre outras adi-
cionais e não duvido quem em ju-
nho, com a volta dos treinos, proto-
colo sustentado e possibilidade de
flexibilização das autoridades de
saúde, o futebol possa voltar com
restrições", afirmou.

Normalmente, o Campeonato
Brasileiro termina no começo de
dezembro, mas, diante do atraso
provocado pela pandemia, a com-
petição usará datas perto do Natal
e Ano Novo e pode até só ser con-
cluído em 2021, afirmou. "É possí-
vel que tenhamos Natal e ano novo
com futebol nas datas próximas".
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SMS e AJES
desenvolvem
treinamento

sobre uso
correto de EPI

MATUPÁ

---------------------------------------------------------------
NOTÍCIA VIP
---------------------------------------------------------------

A Secretaria Municipal de Saúde de

Matupá em parceria com a Coordenação
do Curso de Enfermagem da Faculdade
AJES de Guarantã do Norte está desen-
volvendo uma série de treinamentos com
as equipes multiprofissionais que atuam
nas Unidades Básicas de Saúde e no
Hospital Municipal sobre o uso correto dos
equipamentos de proteção individual
(EPIs).

Os acadêmicos prestaram aos enfer-
meiros, técnicos de enfermagem e agen-
tes de limpeza todas as orientações so-
bre os equipamentos de uso obrigatório
frente à pandemia do coronavírus (COVID-
19).

A palestra com recursos audiovisuais
capacitou na manhã desta quarta-feira
(20) as responsáveis pela l impeza e
higienização dos postos de saúde, hospi-
tal, laboratório, entre outros órgãos públi-
cos sobre a maneira correta de manuseio
e uso do avental ou capote, máscara ci-
rúrgica, máscara de proteção respiratória,
óculos de proteção ou protetor facial, gorro
ou toca e e luvas.

Também foram exp l ic i tadas as
normativas técnicas que direcionam o uso
correto dos equipamentos de proteção
individual e esclarecidas as dúvidas dos
participantes da capacitação.

A iniciativa da Secretaria de Saúde
Matupaense e da AJES Guarantã visa atu-
ar preventivamente com foco na redução
da exposição a riscos e danos à saúde
dos profissionais.

Colíder registra primeiro caso confirmado
de coronavírus

---------------------------------------
ASSESSORIA
---------------------------------------

A Secretaria Municipal de

Saúde confirmou nesta quarta-
feira (20.05) o primeiro caso
de paciente com coronavírus.
Segundo o secretário Rafael
Bosco, trata-se de uma mulher
de 24 anos, moradora da ci-
dade e que retornou de uma
viagem a Sinop. A coleta do
material foi realizada no dia 18
de maio pela equipe do Hos-
pital Regional.

COVID-19

Hospit al Regional cont ará com 10 Leitos de UTI
para atender casos de Covid-19

---------------------------------------
NOTÍCIA VIP
---------------------------------------

O Prefeito de Peixoto de

Azevedo, Maurício Ferreira de
Souza, está cumprindo agenda
na capital do estado com o com-
promisso de obter ajuda da Se-
cretaria de Estado de Saúde
para estruturar o Hospital Regi-
onal no sentido de atender a
demanda de casos graves de
Covid-19 da região Vale do Pei-
xoto.

Graças a uma forte gestão do
prefeito que também é presiden-

te do Consór-
c i o
Intermunicipal
de Saúde e
com o apoio
do Deputado
Federal Neri
Geller e do
Deputado Es-
tadual Nininho,
o Governador

de Mato Grosso, Mauro Men-
des, usou as redes sociais
para anunciar a instalação de
10 leitos de UTI no Hospital
Regional que atende os muni-
cípios de Peixoto de Azevedo,
Matupá, Terra Nova do Norte,
Novo Mundo e Guarantã do
Norte, além de pacientes vin-
dos do sul do estado do Pará.

Hoje, Mato Grosso conta
com 1.217 leitos públicos ex-
clusivos para a Covid-19, com
taxa de ocupação de 3,4% dos
leitos clínicos e de 12,2% das
UTIs.

O Governador Mauro Men-

PEIXOTO DE AZEVEDO

O resultado foi en-
viado nesta quarta-
feira pelo Laborató-
rio Central de Mato
Grosso (Lacen). A
paciente está isolada
em sua residência e
sendo monitorada
pela Secretária de
Saúde. "Ela está es-
tável, apresenta sin-
tomas leves e sendo

acompanhada pela equipe da
Vigilância Epidemiológica e
pelos profissionais do seu
PSF de referência", relata
Rafael Bosco.

A Secretaria de Saúde
está investigando todas as
pessoas que tiveram contato
com a mulher infectada. "Es-
tão sendo levantados nomes
para a realização de testes
rápidos", reforça Bosco. "En-
tão a gente pede à população
que redobre as nossas medi-
das preventivas. Vamos evi-
tar que essa doença se alas-
tre em nosso município. So-

mente com a ajuda de toda a
população nós vamos conseguir
minimizar esse impacto em
Colíder".

MÁSCARA E
DISTANCIAMENTO SOCIAL

O prefeito Noboru Tomiyoshi
diz que as equipes de saúde de
Colíder estão atentas e prepara-
das para atender casos suspei-
tos. Pontua que os moradores
devem reforçar as medidas de
higienização, usar máscara, sair
de casa somente quando neces-
sário, manter o distanciamento
social e evitar aglomerações,
festas e reuniões familiares.

"É nesse sentido que a gente
pede à população que redobre
a segurança. Tome cuidado, por-
que esse caso confirmado é
assintomático [que não apresen-
ta ou não constitui sintoma].
Essa pessoa transitou durante
todos esses dias por Colíder,
teve contato com moradores e
pode ter transmitido a doença
para mais pessoas", alerta o
gestor.

des disse que a Unidade Hospi-
talar Peixotense é referência no
extremo norte, e por isso é priori-
dade no plano estratégico de
enfrentamento ao novo
coronavírus, propiciando ações
urgentes de medidas de preven-
ção, tratamento e os demais pro-
cedimentos específicos da doen-
ça.

"Iremos implantar os 10 leitos
de UTI para atender os pacien-
tes acometidos pelo COVID-19.
Estou aqui confirmando este in-
vestimento na presença do Pre-
feito Maurício Ferreira e dos De-
putados Neri Geller e Nininho.
Todas as tratativas a este respei-
to já estarão de imediato sendo
tomadas para que no mais bre-
ve período de tempo coloque-
mos esta funcionamento e a dis-
posição dos municípios desta
região que faz divisa com o es-
tado do Pará e que merece esta
atenção urgente e imprescindí-
vel", disse o Governador Mauro
Mendes.
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PSC aposta em psicóloga ruimo à prefeitura de AF

O PSC (Partido Social Cristão), que tem

como presidente a empresária Rose Rampazio,
reuniu o diretório municipal de Alta Floresta, na
última sexta-feira, 16 de maio, para rediscutir a
sua posição quanto às eleições 2020. Por una-
nimidade, foi decida a pré candidatura do parti-
do ao executivo municipal, trata-se do nome da
psicóloga Dayana Roberta Pereira, especialista
em Gestão de pessoas e desenvolvimento,
Coach Organizacional e Perita em
Psicodiagnóstico. Os dirigentes fizeram ques-
tão de afirmar que a reunião presencial foi
viabilizada após adotados "todos os cuidados
necessários à prevenção da COVID-19".

“Na última eleição municipal de Alta Floresta
o PSC teve candidatura própria, e na coligação
que teve PSC/DEM/e PRTB, foram eleitos dois
vereadores da atual legislatura. Mas o partido
pensa em um maior crescimento, com o objeti-

vo de eleger a liderança do executivo municipal, tan-
to quanto mais dois ou três vereadores", afirmou a
presidente do partido, Rose Rampázio, conhecida po-
pularmente pelo nome do empreendimento familiar
do ramo de alimentos, "Rose Tradição".

“O PSC já tem a sua chapa de vereadores com-
pleta, para oferecer a população as melhores opções
para o legislativo, sempre defendendo o lema: A famí-
lia em primeiro lugar", afirma Rose Rampazio, "o PSC
está aberto para conversar com outros partidos que
tenham ideais semelhantes", emenda.

A pré-candidata. No seu perfil, nas redes sociais,
a psicóloga deixa claro que a convivência nos meios
políticos já vemd e longa data, trabalhou como Psi-
cóloga Clínica e Organizacional no Tribunal de Justica
do Estado de Mato Grosso no ano de 2016, é perita
examinadora de trânsito no Detran/MT, é credenciada
na empresa Polícia Federal - PF, dentre outras ativi-
dades no âmbito privado, a última cidade de residên-
cia foi Nova Canaã do Norte.

Em menos de dois dias, mais um caso de Covid-19 foi confirma-

do em Alta Floresta e com isso, passa para 10 o número de infectados
pela doença no município. A informação foi confirmada na tarde desta
quarta-feira, dia 20, pelo Secretário de Saude Marcelo Costa.

O paciente trata-se de um homem de 43 anos e que teve contato
direto com uma das pessoas infectadas do município. Atualmente ele
está internado no Hospital Regional e seu quadro é considerado mode-
rado, ele possui comorbidade, apresentando diabetes. No dia 15 foi
realizada a coleta de material para exame e na noite desta terça-feira,
dia 19, o resultado chegou para a saúde municipal como positivo.

De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade pos-
sui 146 notificações, das quais 56 descartadas, 54 casos excluídos 26
são suspeitos e 10 positivos, sendo dois casos recuperados. Somente
no estado de Mato Grosso, o número de casos confirmados já passou
de 1.000. Vale lembrar que apesar da transmissão comunitária já ser
realidade no município de Alta Floresta, nenhuma nova medida de pre-
venção foi adotada pela Prefeitura Municipal, o fato tem gerado críticas
por parte de alguns moradores. (B.F)

Chega a 10 o número de
infectados pelo novo coronavírus

Conheça os benefícios de morar em um bairro planejado
--------------------------------------
Assessoria
--------------------------------------

Sensação de liberdade

com segurança, valorização imo-
biliária, estruturas mais organiza-
das e filhos criados mais livres
são alguns dos benefícios de
morar em um bairro planejado que
segue as premissas do novo ur-
banismo e possui um sistema de
gestão administrativa, permitindo
a associação de proprietários de
terrenos manter toda
infraestrutura, áreas comuns e o
monitoramento 24 horas para que
os moradores possam aproveitar
mais o tempo em família e viver o
dia a dia com menos preocupa-
ções.

Outra diferença de um bairro
planejado é a estrutura de espor-
tes e lazer que implantada em
área cercada pela natureza pro-
porciona saúde, bem-estar e qua-
lidade de vida. Quadras, acade-
mia ao ar livre, equipamentos, pis-
tas de caminhada e ciclovias dei-
xam as práticas esportivas e ati-

vidades físicas ainda mais
prazerosas. Um profissional de
educação física é contratado
como recreador e cria um calen-
dário contínuo de eventos e ativi-
dades promovendo mais diversão
e interação entra as famílias e
possibilidades dos vizinhos se
socializarem.

Moradores do Aquarela das
Artes Bairro Planejado em Sinop,
empreendimento da JMD Urba-
nismo em parceria com a
Zellmann, contam o que mais
gostam, quais são suas experi-
ências e os benefícios vividos no
bairro.

Segundo o ex-presidente da
Associação Aquarela das Artes,
Leandro Valendorf, morar em um
bairro planejado é prazeroso.
"Como o próprio nome indica ele
é pensado em vários aspectos e
as coisas são mais organizadas,
o que nos dá sensação de pra-
zer e proporciona valorização imo-
biliária como as áreas comuns,
ruas mais seguras, tranquilidade
devido ao sistema de segurança,
além da proximidade com facul-
dades que agregam bastante".

Ele também contou que gosta
da estrutura que o bairro oferece.
"Podemos fazer caminhada, an-
dar de bicicleta e cada morador
pode escolher como praticar suas
atividades esportivas na orla. Te-
mos uma associação que possui
gestão própria e cuida de toda a
parte administrativa e financeira do
bairro, além de todas as deman-
das como prestação de serviço,
lazer, segurança, enfim, é total-
mente diferente porque é como se
nós tivéssemos uma mini prefei-
tura funcionando em prol do nos-
so bairro".

Em um bairro planejado as fa-
mílias podem estreitar os laços.
"É extremamente satisfatório po-
der levar meu filho no parquinho,
passear de bicicleta com ele e
minha esposa pelas ciclovias sa-
bendo que contamos com uma
equipe de vigilância e membros da
associação sempre prontos a
manter a ordem e segurança dos
moradores, bem como conserva-
ção dos brinquedos e de toda área
ao redor", disse o bombeiro e mo-
rador do Aquarela das Artes
Juliano Oliveira Strege, que emen-
dou mencionando sobre o traba-
lho do recreador. "A recreação é
excelente, sempre inovando, cri-
ando torneios internos, brincadei-
ras para as crianças e tornando a
vida dos moradores mais ativa e
social".

Para a técnica em edificações
Patrícia Barroso, que ainda não
mora no Aquarela das Artes, po-
rém, possui um terreno e usufrui
de todos os benefícios, principal-
mente aos finais de semana
quando reúne o esposo e os 3 fi-
lhos na orla, no bairro ela revive
sua infância devido à liberdade de
ver os filhos correndo e brincan-
do. "Acredito que criá-los em um
bairro com segurança, liberdade
e amplos espaços de lazer nos
faz reviver neles o nosso tempo
de criança, onde podíamos sair
e brincar à vontade com os ami-
gos na rua, sem a preocupação
da hora de voltar, nem tampouco
dos males que a rua oferece hoje
em dia".

Outro benefício mencionado
pelos moradores é que em um

empreendimento planejado o sis-
tema de gestão agrega na repre-
sentação dos moradores perante
o poder público municipal com a
associação reivindicando o que
eventualmente falta. "Toda a pres-
tação de serviço necessária para
a comunidade é a associação
quem toma conta, de fato isso é
algo muito relevante e importan-
te e um dos principais enfoques
da diferença de morar em um
bairro planejado", disse Valendorf.

Em relação a valorização imo-
biliária Valendorf também citou
que o Aquarela das Artes tem sido
um bairro com casas de alto pa-
drão que valorizam o investimen-
to realizado. "Acreditamos, inves-
timos e esperamos a valorização,
que de fato estamos vendo. O
Aquarela é um bairro que está
sendo valorizado e realmente será
a nova centralidade urbana de
Sinop, conforme o projeto da JMD
Urbanismo".

Está chegando o momento

dos altaflorestenses também ex-
perimentarem esse novo jeito de
viver e aproveitarem os benefíci-
os gerados por um bairro plane-
jado aberto com o Aquarela
Hamoa, que, assim como os
Aquarelas já instituídos em
Sinop, terá associação com ges-
tão administrativa, moderno sis-
tema de segurança e manuten-
ção das áreas comuns do bairro.
A qualidade de vida também es-
tará presente com a orla equipa-
da com quadras, playgrounds,
área rodeada pela natureza para
o lazer, bosque e um belo lago
para ser contemplado e inspirar
relaxamento, com todos os atri-
butos para ser uma nova
centralidade urbana de Alta Flo-
resta.

O Aquarela Hamoa Bairro Pla-
nejado Aberto é um empreendi-
mento da JMD Urbanismo em par-
ceria com a Família Arpini e reu-
nirá moradias, comércio, serviços
e instituições de ensino.

Nas fotos de arquivos pessoais, registros de momentos de integrantes
da família Barroso (acima) e família Família Strege (abaixo)


